
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:            /BC-UBND  Đăk Hà, ngày       tháng      năm   

 

BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 5. 

 

Căn cứ Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 21/10/2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 

HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026;  

Căn cứ Công văn số 111/CV-TTHĐND ngày 15/11/2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện về việc tham gia ý kiến đối với Báo cáo thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

- Trên cơ sở các quy định của Trung ương về đầu tư công1; Nghị quyết số 

61/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc  

phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh 

Kon Tum; Nghị quyết số số 76/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp 

ngân sách huyện năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 

1278/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 Quy định một số vấn đề chỉ đạo, điều hành, 

tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và 

dự toán ngân sách Nhà nước; Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương năm 2022 huyện Đăk Hà phân cấp cho các đơn vị được giao làm chủ 

đầu tư thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Xây 

dựng, Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 

Chính phủ (cụ thể như phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa 

chọn nhà thầu; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thực 

hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án/dự toán mưa sắm,…) theo chức 

năng nhiệm vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định tại Điều 74 của Luật 

Đấu thầu. 

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1279/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2021 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh; dự toán ngân sách và Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương 

năm 2022 huyện Đăk Hà và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 
                                                      

1 Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật 

Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 
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địa phương trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư và giải ngân vốn đầu tư 

công năm 20222.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 phân cấp ngân sách huyện (kể cả 

hoạch vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022) để 

triển khai trên địa bàn huyện là 58.066 triệu đồng3 (Trong đó: Kế hoạch vốn 

HĐND tỉnh giao là 32.507 triệu đồng; kế hoạch vốn HĐND huyện giao tăng thêm 

đối với nguồn thu tiền sử dụng đất là 10.560 triệu đồng). Kế hoạch vốn đã bố trí 

chi tiết đến thời điểm báo cáo là 43.925 triệu đồng. 

- Thực hiện và giải ngân đến 31/10/2022 là 30.767 triệu đồng, đạt 70,04% 

so với kế hoạch vốn đã bố trí chi tiết4. Ước thực hiện và giải ngân hết niên độ năm 

2022 đạt 100% so với kế hoạch vốn được giao.  

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

2. Tình hình công nợ khối lượng thanh toán các công trình sau quyết 

toán 

Tổng số nợ khối lượng thanh toán các công trình sau quyết toán còn lại 

đến nay trên địa bàn huyện là 13.340 triệu đồng. Trong đó: Dự án Đường tránh 

lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô: 

2.424 triệu đồng; Đường giao thông nông thôn từ xã Đăk La đi Ngọk Réo huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum: 8.255 triệu đồng; còn lại các công trình có quy mô nhỏ 

khác 2.661 triệu đồng. 

3. Tình hình quyết toán dự án hoàn thành 

- Số dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đến hết tháng 

10/2022 là 33 dự án5 với tổng mức đầu tư 38.978 triệu đồng; giá trị quyết toán 

được duyệt là 35.744 triệu đồng. 

- Số dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán là 19 dự án6 với tổng mức đầu 

tư là 51.631 triệu đồng; giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán là 49.178 triệu đồng. 

                                                      
2 Công văn số 408/UBND-TCKH ngày 24/02/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 

các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện; Công văn số 956/UBND-TCKH ngày 25/4/2022 về 

việc triển khai các thủ tục thực hiện và tiếp tục đẩy mạnh tiến độ, giả i  ngân các dự án đầu tư công trên địa 

bàn huyện; Công văn số 1225/UBND-TCKH ngày 20/5/2022 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải 

ngân vốn đầu tư năm 2021 chuyển sang năm 2022; Công văn số 1625/UBND-TCKH ngày 27/6/2022 về 

việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư các dự án trên địa bàn huyện và một số nội 

dung khác; Công văn số 1941/UBND-TCKH ngày 26/7/2022 về việc báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân 

vốn; rà soát, đề xuất chuyển KH vốn đầu tư (nếu có) các dự án trên địa bàn huyện; Công văn số 

2703/UBND-TCKH ngày 04/10/2022 về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu 

tư các dự án trên địa bàn huyện (kể cả vốn các CT MTQG và vốn SN có tính chất XDCB năm 2022). 
3 Trong đó: Kế hoạch vốn giao đầu năm là 5.525 triệu đồng; kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung trong năm là 

37.995 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022 là 405 triệu đồng; kế hoạch vốn chưa phân bổ 

chi tiết là 14.141 triệu đồng (các dự án, công trình chưa đủ điều kiện phân bổ và phụ thuộc vào nguồn thu tiền sử 

dụng đất trên địa bàn huyện). 
4 Đạt 53 % so với tổng kế hoạch vốn giao. 
5 Trong đó có 05 dự án thuộc nguồn vốn ngoài đầu tư công với tổng mức đầu tư 6.676,562 triệu đồng, 

giá trị phê duyệt quyết toán 6.155,160 triệu đồng. 
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Trong đó: Đang thống nhất Biên bản thẩm tra là 13 dự án với tổng mức đầu tư là 

42.422 triệu đồng; giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán là 40.535 triệu đồng  

- Số dự án đã hoàn thành nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán theo quy định 

đến 31/10/2022 là 4 dự án với tổng mức đầu tư là 4.363 triệu đồng7 (Các chủ đầu 

tư đang tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định). 

- Giải pháp thực hiện trong thời gian tới: 

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo 

thực hiện công tác quyết toán theo đúng quy định; đôn đốc các nhóm thẩm tra thực 

hiện công tác thẩm tra theo đúng thời gian quy định. 

Tiếp tục có các biện pháp xử lý đối với các đơn vị chủ đầu tư có hành vi vi 

phạm trong công tác lập, nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; công khai danh 

sách các chủ đầu tư vi phạm trên trang thông tin điện tử huyện Đăk Hà. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 

1. Kết quả đạt được: 

- Đã hoàn thành việc bố trí kế hoạch vốn trả nợ đọng xây dựng cơ bản 

trước Luật đầu tư công. 

- Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển trong năm 2022 được 

UBND huyện triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công, 

Luật Ngân sách và các quy định khác có liên quan. Tổng kế hoạch vốn được 

giao (58.066/43.067 triệu đồng) và phân bổ chi tiết đến thời điểm 31/10/2022 

(43.925/43.067 triệu đồng). Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý III và 

10 tháng đầu năm 2022 cơ bản đạt yêu cầu UBND tỉnh đề ra (đạt trên 70% so 

với kế hoạch vốn đã giao chi tiết). 

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

2.1. Những tồn tại - hạn chế; khó khăn - vướng mắc: 

- Tình hình thực hiện và giải ngân (tổng các nguồn vốn) đạt tỷ lệ còn thấp 

so với tổng kế hoạch vốn được giao trong năm. 

- Chưa bố trí đủ vốn để giải quyết dứt điểm nợ khối lượng hoàn thành sau 

quyết toán. 

2.2. Nguyên nhân: 

- Hầu hết các công trình được đầu tư năm 2022 từ các nguồn vốn phân cấp 

ngân sách huyện chủ yếu là khởi công mới; do vậy trong các tháng đầu năm 

2022 chủ yếu tập trung cho công tác triển khai các thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư, 

lựa chọn nhà thầu chưa có khối lượng thi công thực tế để thực hiện giải ngân kế 

hoạch vốn. 

                                                                                                                                                                      
6 Trong đó có 01 dự án thuộc nguồn vốn ngoài đầu tư công với tổng mức đầu tư 958,388 triệu đồng, giá 

trị đề nghị phê duyệt là 903,144 triệu đồng. 
7 Gồm các công trình: Đường giao thông đi khu sản xuất đoạn từ thôn 2, xã Đăk La đến Trại giam Công 

an tỉnh Kon Tum; Chợ xã Đăk La; Đường vào khu sản xuất Long Gôn xã, Đăk Pxi; Hỗ trợ thôn thống nhất 

(Rãnh thoát nước dọc đường GTNT). 
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- Một số giá vật liệu thay đổi tăng đột biến (như: giá thép, xăng dầu...) so 

với dự toán các công trình được duyệt. Do vậy một số công trình đã hoàn tất thủ 

tục hồ sơ, chuẩn bị lựa chọn nhà thầu xây lắp, nhưng phải dừng lại để điều chỉnh 

dự toán cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; dẫn đến tiến độ triển khai 

thực hiện cũng chậm theo. 

- Một số công trình bố trí vốn trả nợ, đầu tư chuyển tiếp mặc dù các công 

trình đã có khối lượng xây dựng hoàn thành nhưng phụ thuộc vào nguồn thu  

ngân sách huyện dẫn đến chưa cân đối, bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực 

hiện đã đề ra. 

- Một số công trình khác, các chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục để 

chuyển Kho bạc Nhà nước giải ngân theo quy định. 

- Tổng số nợ khối lượng hoàn thành các công trình sau quyết toán hiện nay 

trên địa bàn huyện là tương đối lớn (chủ yếu là công trình đường giao thông từ xã 

Đăk La đi xã Ngọk Réo và Đường tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà 

đi thôn 2, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô), phát sinh sau ngày 01/01/2015 (Ngày 

Luật đầu tư công có hiệu lực). Trong khi đó, nguồn vốn phù hợp để bố trí trả nợ là 

rất ít, làm ảnh hưởng đến việc chậm tham mưu bố trí vốn để thanh toán các khoản 

nợ khối lượng hoàn thành các công trình trên địa bàn huyện. 

3. Giải pháp triển khai kế hoạch trong thời gian còn lại của năm 

2022: 

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

nguồn vốn đã bố trí trong năm 2022 (kể cả các nguồn vốn được giao bổ sung; 

nguồn từ năm 2021 kéo dài sang năm 2022); đồng thời thực hiện nghiêm túc 

công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. 

- Đôn đốc các đại diện chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công 

trình chuyển tiếp và khởi công mới để có khối lượng tương ứng với kế hoạch 

vốn đã bố trí đảm bảo điều kiện giải ngân vốn theo quy định. Đồng thời chủ 

động trong công tác lập thủ tục đầu tư các công trình khởi công mới năm 2023. 

- Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hằng 

năm, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền bố 

trí kế hoạch vốn để thanh toán chi phí sau quyết toán các dự án hoàn thành cũng 

như đầu tư xây dựng mới các dự án, công trình trên địa bàn huyện theo thứ tự ưu 

tiên và kế hoạch vốn được giao đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành các thủ tục liên quan 

đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất và khai thác tốt các nguồn thu cân đối 

để đảm bảo nguồn chi cho đầu tư phát triển. 

 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không. 
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Trên đây là báo cáo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (trình); 

- Đại biểu HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
  Hà Tiến 
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